
ישוב מוסד
אשכול 
ומסלול

סוג רכבסוג חינוך
צפי 

מלווים

משך זמן 
לתשלום 

למלווה לכיוון

צפי 
נסיעות 
באיסוף

צפי 
נסיעות 
בפיזור

מחיר מקסימום 
לנסיעה ללא מע"מ

הצעת מחיר לנסיעה 
בשקלים ללא מע"מ, 
עד ספרה אחת אחרי 

הנקודה

                 1211273₪מעלון 3

                 1211137₪מונית

                 1211231₪אצ"ז 14מיוחד22-021יד רמבם

                 1211105₪מונית

                 1211163₪אצ"ז 10

                 11131₪ללאללאמונית

                 88184₪ללאללאמיניבוס 14

                     1211263₪מעלון 3מיוחד22-024

                     11294₪ללאללאאוטובס 60פעם בשבוע

עד שלוש פעמים 
בשבוע

                     11126₪ללאללאמיניבוס 14

עד 4 פעמים 
בשבוע

                     1010284₪ללאללאאוטובוס 55

מונית
עירייה + 

קבלן
244137₪                 

                 66179₪עירייהעירייהאצ"ז 10

                 1211210₪מונילון

                 1211263₪מעלון 3

                 1211147₪מוניתמיוחד22-026חמד

                 1211131₪טרנזיט

                 1211105₪מונית

                 1211105₪מוניתמיוחד

                 1211179₪אצ"ז 10מיוחד

                 1211152₪מונית

                 1211184₪אצ"ז 10

                 1211158₪מונית

                 1211200₪אצ"ז 10

                 1211126₪מוניתרווחה22-031כפר שמואל

22-028רמלה

22-027 מיוחדיבנה

22-029

22-030

אשדוד

מיוחדמודיעין

מיוחד

רגיל, מיוחד, 
רווחה

22-025*רחובות

נספח א'2 מתוקן למכרז 18/2022 לשירותי הסעות תלמידים

פרק חינוך מיוחד, חינוך רגיל ורווחה 
איסוף/פיזור - כתובות מגורים בנס ציונה

כתב כמויות צפוי על בסיס נתונים משנת לימודים תשפ"ב, 
כמות מוערכת בלבד

חובת הגשת הצעת מחיר לכל סוגי הרכבים 
באשכול המסומן ב*

ראשל"צ

מיוחד22-022נצר סירני

רגיל מחוננים 4 
ימים בשבוע

*22-023

מיוחד22-020חולון

חתימה + חותמת המציע_____________________________



תאוראשכולאזור
רכב 
צמוד

מס' נסיעות 
הלוך וחזור 

בשנה

ימים ושעות 
איסוף ופיזור

זמן נסיעה 
(שעות)

אורך 
מסלול 
(ק"מ)

אוטובוס 
53-55

מיניבוס 
19

מיניבוס 
14

אוטובוס 
 53-55
(70%)

מיניבוס 
(20%) 19

מיניבוס 
(10%) 14

22-101
נס ציונה - גליל עליון ורמת הגולן: צפת/קרית 

שמונה/כרמיאל/ מטולה/ חרמון/ראש פינה/קצרין
30כן

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

126003,5002,4501,960

22-102
נס ציונה - שרון צפוני: חדרה/נתניה/אור עקיבא/שדות 

ים/פרדס חנה
30כן

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

122002,0001,4001,120

22-103
נס ציונה - שרון צפוני: חדרה/נתניה/אור עקיבא/שדות 

ים/פרדס חנה
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

22001,000700560

20כןטיול ליומיים גליל תחתון22-104
יומיים  כולל 
לינה וכלכלה

306004,5003,1502,520

20כןטיול ליומיים גליל עליון22-105
יומיים  כולל 
לינה וכלכלה

307004,7003,2902,632

30כןנס ציונה-גליל + רמת הגולן22-106
יומיים  כולל 
לינה וכלכלה

307005,0003,5002,800

20כןטיול ליומיים רמת הגולן22-107
יומיים  כולל 
לינה וכלכלה

307005,0003,5002,800

22-108
נס ציונה - גליל עליון ורמת הגולן: צפת/קרית שמונה/ 

כרמיאל/ מטולה/ חרמון/ ראש פינה/ קצרין
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

43002,0001,4001,120

22-109
נס ציונה - גליל תחתון: טבריה/ עפולה/ בית שאן/ 

כנרת/ נצרת/ הר תבור.
30כן

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

125002,5001,7501,400

22-110
נס ציונה- גליל תחתון: טבריה/עפולה/בית 

שאן/כנרת/נצרת/הר תבור-נסיעה לכיוון אחד
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

42002,0001,4001,120

30כןנס ציונה - גליל מערבי: חיפה/קריות/נהריה/עכו22-111
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
124002,5001,7501,400

30לאנס ציונה - גליל מערבי: חיפה/קריות/נהריה/עכו22-112
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
31502,0001,4001,120

30לאנס ציונה - פרדס חנה כרכור22-113
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
21001,5001,050840

דגשים וכללים נוספים לפרק "מזדמנות": בהגשת הצעת מחיר למסלול מסוים חובה להגיש הצעות לכל האזור. עבור הזמנת נסיעה בסוף שבוע החל מיום ו' ב 16:00 ועד יום א' ב 04:00 לפנות בוקר תינתן תוספת של 
40%, עבור הזמנת נסיעה בימי חול שתחל ב 21:00 בערב ועד 04:00 לפנות בוקר תינתן תוספת של 20%, עבור הגדלת אוטובוס ל 60 מקומות תינתן תוספת של 15% למחירי הזכיה של המציע. בכל נסיעה לא צמודה 

המחיר הינו עבור נסיעה לכיוון אחד. אורך המסלול אינו מוגבל בק"מ. האחוזים בסוגי הרכבים משקפים את היחס לשקלול ההצעה.

צפון

כתב כמויות צפוי על בסיס שנת לימודים תשפ"ב, כמות 
מוערכת בלבד

הצעת מחיר לרכב בשקלים ללא 
מע"מ עד ספרה אחת אחרי 

הנקודה

מחיר מקסימום לרכב ללא מע"מ 
לפי מס' מקומות ברכב

פרק רכב צמוד/בסבבים/יומי/משתנות/מזדמנות. הצעת המחיר מתייחסת לכל 
שעות היממה ולכל הק"מ המפורטים באורך המסלול. המחירים כוללים נסיעה 

בכבישי אגרה ככל שיידרש.

חתימה + חותמת המציע______________________________



תאוראשכולאזור
רכב 
צמוד

מס' נסיעות 
הלוך וחזור 

בשנה

ימים ושעות 
איסוף ופיזור

זמן נסיעה 
(שעות)

אורך 
מסלול 
(ק"מ)

אוטובוס 
53-55

מיניבוס 
19

מיניבוס 
14

אוטובוס 
 53-55
(70%)

מיניבוס 
(20%) 19

מיניבוס 
(10%) 14

כתב כמויות צפוי על בסיס שנת לימודים תשפ"ב, כמות 
מוערכת בלבד

הצעת מחיר לרכב בשקלים ללא 
מע"מ עד ספרה אחת אחרי 

הנקודה

מחיר מקסימום לרכב ללא מע"מ 
לפי מס' מקומות ברכב

פרק רכב צמוד/בסבבים/יומי/משתנות/מזדמנות. הצעת המחיר מתייחסת לכל 
שעות היממה ולכל הק"מ המפורטים באורך המסלול. המחירים כוללים נסיעה 

בכבישי אגרה ככל שיידרש.

30כןנס ציונה - פרדס חנה כרכור22-114
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
121002,3001,6101,288

חתימה + חותמת המציע______________________________



תאוראשכולאזור
רכב 
צמוד

מס' נסיעות 
הלוך וחזור 

בשנה

ימים ושעות 
איסוף ופיזור

זמן נסיעה 
(שעות)

אורך 
מסלול 
(ק"מ)

אוטובוס 
53-55

מיניבוס 
19

מיניבוס 
14

אוטובוס 
 53-55
(70%)

מיניבוס 
(20%) 19

מיניבוס 
(10%) 14

כתב כמויות צפוי על בסיס שנת לימודים תשפ"ב, כמות 
מוערכת בלבד

הצעת מחיר לרכב בשקלים ללא 
מע"מ עד ספרה אחת אחרי 

הנקודה

מחיר מקסימום לרכב ללא מע"מ 
לפי מס' מקומות ברכב

פרק רכב צמוד/בסבבים/יומי/משתנות/מזדמנות. הצעת המחיר מתייחסת לכל 
שעות היממה ולכל הק"מ המפורטים באורך המסלול. המחירים כוללים נסיעה 

בכבישי אגרה ככל שיידרש.

30כןנס ציונה- תל אביב/רמת השרון/ רמת אביב22-201
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
81701,7001,190952

40כןנס ציונה- עד 3 יעדים בתוך העיר22-202
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
115350245196

100לאנס ציונה - עד 3 יעדים בתוך העיר22-203
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
115300210168

30כןנס ציונה- ראשון לציון/בית דגן/בת ים22-204
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
81001,300910728

30לאנס ציונה- ראשון לציון/בית דגן/בת ים22-205
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
225500350280

30כןנס ציונה- רחובות/יבנה/באר יעקב22-206
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
8601,300910728

30לאנס ציונה- רחובות/יבנה/באר יעקב22-207
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
215500350280

30כןנס ציונה- רמלה/לוד/מודיעין22-208
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
81001,300910728

30כןנס ציונה- תל אביב/רמת השרון/ רמת אביב22-209
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
81701,300910728

30כןנס ציונה - רמלה/לוד/מודיעין22-210
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
121001,300910728

30לאנס ציונה- רמלה/לוד/מודיעין22-211
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
230500350280

30כןנס ציונה- ירושלים,גוש עציון וסביבותיה22-212
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
81501,9001,3301,064

30לאנס ציונה- ירושלים וסביבותיה22-213
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
2501,000700560

30כןנס ציונה- תל אביב/רמת השרון/ רמת אביב22-214
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
2501,000700560

מרכז

חתימה + חותמת המציע______________________________



תאוראשכולאזור
רכב 
צמוד

מס' נסיעות 
הלוך וחזור 

בשנה

ימים ושעות 
איסוף ופיזור

זמן נסיעה 
(שעות)

אורך 
מסלול 
(ק"מ)

אוטובוס 
53-55

מיניבוס 
19

מיניבוס 
14

אוטובוס 
 53-55
(70%)

מיניבוס 
(20%) 19

מיניבוס 
(10%) 14

כתב כמויות צפוי על בסיס שנת לימודים תשפ"ב, כמות 
מוערכת בלבד

הצעת מחיר לרכב בשקלים ללא 
מע"מ עד ספרה אחת אחרי 

הנקודה

מחיר מקסימום לרכב ללא מע"מ 
לפי מס' מקומות ברכב

פרק רכב צמוד/בסבבים/יומי/משתנות/מזדמנות. הצעת המחיר מתייחסת לכל 
שעות היממה ולכל הק"מ המפורטים באורך המסלול. המחירים כוללים נסיעה 

בכבישי אגרה ככל שיידרש.

30לאנס ציונה- ירושלים, גוש עציון וסביבותיה22-215
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
41501,000700560

22-216
נס ציונה- שרון דרומי: הרצליה/ רעננה/ כפ"ס/הוד 

השרון
30כן

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

81501,300910728

22-217
נס ציונה- שרון דרומי: הרצליה/ רעננה/ כפ"ס/הוד 

השרון
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

4120800560448

22-218
נס ציונה- שרון דרומי: הרצליה/ רעננה/ כפ"ס/הוד 

השרון
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

2301,000700560

22-219
נס ציונה- מרחב גוש דן: פתח תקווה/בני 

ברק/.אונו/יהוד/רמת גן
30כן

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

230800560448

22-220
נס ציונה- מרחב גוש דן: פתח תקווה/בני 

ברק/.אונו/יהוד/רמת גן
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

250800560448

22-221
נס ציונה- מרחב גוש דן: פתח תקווה/בני 

ברק/.אונו/יהוד/רמת גן
30לא

ייקבע בביצוע 
ההזמנה

4120800560448

30לאנס ציונה- תל אביב/רמת השרון/רמת אביב22-222
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
230800560448

200כןנס ציונה - נס ציונה22-223
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
8601,000700560

חתימה + חותמת המציע______________________________



תאוראשכולאזור
רכב 
צמוד

מס' נסיעות 
הלוך וחזור 

בשנה

ימים ושעות 
איסוף ופיזור

זמן נסיעה 
(שעות)

אורך 
מסלול 
(ק"מ)

אוטובוס 
53-55

מיניבוס 
19

מיניבוס 
14

אוטובוס 
 53-55
(70%)

מיניבוס 
(20%) 19

מיניבוס 
(10%) 14

כתב כמויות צפוי על בסיס שנת לימודים תשפ"ב, כמות 
מוערכת בלבד

הצעת מחיר לרכב בשקלים ללא 
מע"מ עד ספרה אחת אחרי 

הנקודה

מחיר מקסימום לרכב ללא מע"מ 
לפי מס' מקומות ברכב

פרק רכב צמוד/בסבבים/יומי/משתנות/מזדמנות. הצעת המחיר מתייחסת לכל 
שעות היממה ולכל הק"מ המפורטים באורך המסלול. המחירים כוללים נסיעה 

בכבישי אגרה ככל שיידרש.

30כןנס ציונה- דימונה/אופקים/נתיבות/ערד/באר שבע22-301
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
123502,2001,5401,232

30לאנס ציונה - ים המלח22-302
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
31502,0001,4001,120

30לאנס ציונה - אילת22-303
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
63503,2002,2401,792

20כןטיול ליומיים אילת22-304
יומיים  כולל 
לינה וכלכלה

368006,6004,6203,696

20כןטיול לשלושה ימים אילת22-305
שלושה ימים 

כולל לינה 
וכלכלה

609007,8005,4604,368

30לאנס ציונה- דימונה/אופקים/נתיבות/ערד/באר שבע22-306
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
21201,5001,050840

30כןנס ציונה- אשדוד/אשקלון/לכיש22-307
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
81501,300910728

30לאנס ציונה- אשדוד/אשקלון/לכיש22-308
ייקבע בביצוע 

ההזמנה
260800560448

דרום

חתימה + חותמת המציע______________________________


